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Deltagare För Malmö stad                                    
Carina Nilsson    
Lilian Gerleman 
Sedat Arif 
John Roslund 
Nils Karlsson 
Göran Wiberg 
Gisela Green 
Annelie Larsson 
Britt-Marie Pettersson  
Bertil Siöström  
Pia Nilsson sekreterare 
                                    
 
För Region Skåne  
Joakim Sandell 
Stefan Lamme 
Ingrid Lennerwald 
Björn Eriksson   
Katarina Johnsson 
Maria Ohlsson Andersson 
Marie Olsson 
Gunilla Hagberg-Tegenrot 
Hans Brauer 
Ingrid Vesterberg 
Stefan Bremberg 
Eva Thorén Todoulos 
 
 
 
 
 

Ordförande Carina Nilsson    

Eventuellt förhinder anmäls snarast till:  pia.a.nilsson@malmo.se 

Anmält 

förhinder 

Eva Thorén Todoulos 
Ingrid Vesterberg 
Stefan Lamme 
Ingrid Lennerwald 
Gunilla Hagberg-Tegenrot 
Stefan Bremberg 
Britt-Marie Pettersson  
Hans Brauer 
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Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna  
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      Information från HS- avtalet och samverkanslagen 
 
Pia Nilsson informerar om nuläget i Hs-avtalet och nya samverkanslagen 
Film om hur en inskrivning går till i mobilt vårdteam är framtagen, visning av den 
samma sker i pausen 
https://player.vimeo.com/video/245868291 
 
Se bilaga  
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Byggnationsprojektet ”Framtidens sjukhus” i Malmö   
 
Peter Lanbeck projektledare för om och nybyggnationen på SUS Malmö informerar 
om kapaciteten och byggplanerna som skall möta framtidens sjukvård 
Målbilden är att det skall vara klart 2024  
Med bl.a. ny vårdbyggnad på 102 000 m2   

• 23 operationssalar 
• 10 vårdavdelningar med 240 enpatientrum 
• Intensivvårdsavdelning med barn-IVA-platser 
• Ankomstavdelning för planerad kirurgi 
• Central sterilenhet 
• Modern logistik och automatiska leveranser 
• 8 000 m2 administrativa lokaler i angränsande byggnader 

 
Delregional samverkan önskar uppföljning hösten 2018.  
 
Se bilaga  

5 Beslut av revideringen kring överenskommelse psykisk funktionsnedsättning 
Åsa Lindberg   
 
Berättade om de redaktionella ändringarna och tilläggen i den reviderade 
överenskommelsen. 
Samverkansstrukturen och uppdragen (utifrån HS-avtalet) 
Samsjuklighet – blir en egen överenskommelse som beskrivs nedan. 
Samordnad Individuell plan (SIP) samma blankett för samtliga. 
 
Tilläggen är 
Grupper med särskilda behov av samverkan  
Ensamkommande barn och ungdomar 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
 
 
(Se bilaga) 
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Information av lokal överenskommelse mellan Region Skåne och Malmö stad 
om samarbete avseende personer med missbruk och beroendeproblem  
 
Christina Ek och Karina Stein informerar om den lokala överenskommelsen som är 



 
 
 

framtagen i samverkan. 
Det finns en regional överenskommelse i Skåne 
Arbetsgruppen har nu tagit fram förslag som innefattar nedanstående områden, där en 
handlingsplan nu skall upprättas. 
Behovsbild och vårdutbud 
·Forskning 
·SIP  
·Kroppslig hälsa och tandvård 
·Provtagning 
·Placering på institutioner och boenden, HVB 
·Abstinensvård 
·LVM 
·Gemensamma verksamheter 
·Samverkan med brukarorganisationer, anhöriga/närstående 
 
Information om hur man söker vård och stöd 
·Barn och ungdomar under 18 år 
·Äldre 
·Familjeperspektiv/Barn som anhöriga 
·Vuxna anhöriga 
·Personer med samsjuklighet 
·Personer med läkemedelsmissbruk/beroende 
·Personer som missbrukar dopningsmedel 
·Personer som missbrukar spel om pengar 
·Gravida kvinnor med missbruk eller beroende 
·LARO –personer i LARO-behandling 
 
Arbetsgruppen har haft svårtigheter att etablera kontakt med tandhälsan  
Christina och Karina skall formulera behovet och skicka detta till Joakim Sandell som 
tar frågan vidare till tandhälsan med kopia till Carina Nilsson  
 
Se bifogad bilaga  
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Läkarundersökningar av barn inom ramen för BBIC (Barns Behov I Centrum) 
Marie Olsson informerar att alla barnkliniker erbjuder denna undersökning, till barn 
som är under 13 år, men det är inte en akut undersökning. 
 
Vårdcentralerna ska efter begäran av kommunens socialtjänst, undersöka barn över 13 
år. Barnen behöver inte vara listad på den vårdcentral som utför undersökningen. 
På följande vårdenheter finns läkare som är utbildade i att genomföra 
hälsoundersökning enl. BBIC 
 
VC  Sorgenfri 
VC Södervärn 
VC Rosengård 
VC Törnrosen 
VC Fosietorp 
VC Oxie  
 
www.skane.se/BBIC 
 



 
 
 

 
Aktuellt från verksamheterna  

8 Aktuellt inom Malmö stad 
Annelie Larsson presenterar funktionsstödsförvaltningen  
Förvaltningens målgrupper är 

• Personer med funktionsnedsättning som har rätt till insatser enligt LSS  
• Barn med fysisk funktionsnedsättning eller svår somatisk sjukdom 
• Vuxna med psykisk funktionsnedsättning 
• Vuxna med psykisk sjukdom 

Förvaltningen har 2400 medarbetare  
 
Annelie berättar om ett Finsam projekt i samverkan med Region Skåne som pågår 
under 3 år inom psykosområdet, där det bildas nya team 
Det pågår en forskning inom Autism området där man tittar på behoven utav 
särskilda rum på akuten. 
 
Delregional samverkan önskar mer information kring utvecklingen av ACT (Assertive Community 
Treatment ) multiprofessionella teamen som ger vård och stödåtgärder i samverkan.  
 
 
Aktuellt inom Regionen 

- SUS 
Katarina informerar om organisationsförändringen med att stabsfunktionerna och 
administration skall reduceras med 18%  
SUS har en besvärlig situation med totalt 190 vårdplatser som är stängda, vilket 
innebär längre ledtider för t.ex. cancersjukvården. 
Inför Jul och Nyår blir det inte några ytterligare neddragna vårdplatser  
När januari månad kommer 2018 kommer det att finnas totalt 65 mindre platser 
jämfört med samma tid förra året. 
 
Primärvårdens nya Ackrediteringsvillkor för 2018 blev klara den 8/12 och kommer att 
gälla from den 1/1  
Primärvården har brist på specialistläkare. 
 

- Psykatrin   inte närvarande   
- Asih          inte närvarande  
- Branschrådet  inte närvarande  

 
10 Nästkommande möte  

 
14/2 14.30-16.00   tillsammans med Central samverkan / lokal Dockan 
24/4  09.00-12.00  lokal inom Region Skåne 
10/8  09.00-12.99  lokal inom Malmö stad 
21/11 13.00-16.00  lokal inom Malmö stad  
 uppföljningar  
Delregional samverkan önskar mer information kring utvecklingen av ACT (Assertive Community 
Treatment ) multiprofessionella teamen som ger vård och stödåtgärder i samverkan.  
 
Hösten 2018 uppföljning av ombyggnationen på SUS  
 

För minnesanteckningarna: Pia Nilsson  


